SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Nadlimitná zákazka „Motorová nafta“

__________________________________________________________________________

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. PREDMET ZÁKAZKY
1.1 Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 590 triedy B, D, a F
vhodnej na celoročné použitie ako palivo na prevádzku nákladných motorových vozidiel
verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacej služby – doprava cisternovými vozidlami na
miesta dodania určených verejným obstarávateľom, prečerpanie do zásobných nádrží
verejného obstarávateľa.
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
2.1 Uchádzač musí v priebehu plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť motorovú naftu
vyhovujúcu bezproblémovému použitiu a dodržaniu kvalitatívnych parametrov podľa
STN EN 590 a v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie
prevádzkovej evidencie o palivách alebo ekvivalentnou platnou v inom štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru.
2.2 Uchádzač bude dodávať motorovú naftu v kvalite stanovenej podľa predloženého
záverečného protokolu a certifikátu a od toho istého výrobcu, ktorý je označený na
certifikáte. V prípade viacerých výrobcov, označených na certifikátoch (predložené
v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti uchádzačov).
2.3 Pre účely kontroly dodávanej motorovej nafty si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
vykonávať kontroly. Verejný obstarávateľ bude vopred informovať uchádzača o zámere
vykonať kontrolu. Verejný obstarávateľ si s uchádzačom určia konkrétny postup a rozsah
kontroly dodávky motorovej nafty podľa STN EN 590. Uchádzač bude povinný na výzvu
verejného obstarávateľa a za prítomnosti verejného obstarávateľa odobrať dve (2)
vzorky motorovej nafty rovnako označené, ale odlíšené od ostatných odobratých vzoriek,
pričom jedna (1) vzorka zostane u verejného obstarávateľa a jedna (1) u uchádzača.
V prípade potreby sa jednotlivé vzorky použijú pre účely preukázania kvality dodanej
motorovej nafty.
2.4 Pohonné hmoty musia byť dodávané na použitie podľa ročných období (podľa medznej
teploty filtrovateľnosti):
Motorová nafta triedy B – od 15. 04. do 30. 09. príslušného roka;
Motorová nafta triedy D – od 01. 03 do 14. 04. a 01. 10 do 15. 11. príslušného roka;
Motorová nafta triedy F – od 16. 11. do 28./29. 02. príslušného roka.
2.5 Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodávky motorovej nafty do dvoch
skladových terminálov verejného obstarávateľa cisternovými vozidlami, spôsobilými na
prepravu ropných produktov, na náklady uchádzača pri minimálnom objeme jednej
dodávky 16 000 litrov a maximálnom 28 000 litrov. Verejný obstarávateľ požaduje
realizovať dodávky tovaru najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.
2.6 Cisternové vozidlá a ich posádky, prostredníctvom ktorých budú realizované dodávky
motorovej nafty pre verejného obstarávateľa, musia vyhovovať požiadavkám, ktoré

vyžaduje Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
v rámci medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí. Motorová nafta bude
dodaná na základe parity DDP (INCOTERMS 2000) auto cisternou do nádrží čerpacích
staníc verejného obstarávateľa na území Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy. Auto cisterna musí byť vybavená prietokomerom ciachovaným štátnym
metrologickým ústavom, so samostatným odvzdušňovaním a s automatickým
zaznamenávaním vydaného množstva s následným vydaním dodacieho listu.
(Prepravné cisterny musia byť vybavené teplotným kompenzátorom na prepočet
vydaného množstva pre 15°C, ktorý je certifikovaný a pravidelne preverovaný
autorizovanou skúšobňou minimálne jedenkrát ročne).
2.7 Pre dodanie tovaru zodpovedajúceho predmetu zákazky platia obchodné podmienky
uvedené v rámcovej dohode, ktorej návrh je súčasťou týchto súťažných podkladov.
2.8 Ak sa kdekoľvek v dokumentácii k verejnému obstarávaniu tohto predmetu zákazky
v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, typ prípadne značku a podobne, dopĺňa sa slovami „ALEBO EKVIVALENTNÝ“
v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. MNOŽSTVO PREDMETU ZÁKAZKY A MIESTA URČENIA DODANIA TOVARU
3.1 Požadované predpokladané množstvo motorovej nafty v rozsahu približne 5 750 010
litrov podľa kalendárnych rokov:
Skladové terminály verejného
obstarávateľa
OLO a.s. (Ivanská cesta 22)
vrátane ZEVO (Vlčie hrdlo 72)

Predpokladané množstvo litrov za obdobie
12/2021

2022

2023

2024

90 000

1 345 366

1 484 639

1 484 639

Predpokladané množstvo litrov
celkom za zmluvné obdobie

1-11/2025
1 345 366

5 750 010

3.2 Popis skladových terminálov verejného obstarávateľa:
▪

Skladové terminály slúžia na príjem, uskladnenie a výdaj motorovej nafty pre
nákladné motorové vozidlá, osobné vozidlá a iné zariadenia/mechanizmy verejného
obstarávateľa.
1. Čerpacia stanica Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)
Objem nádrže:
30 000 l
Umiestnenie:
závod ZEVO, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava
48o 06´ 27“ N, 17o 10´ 01“ E
Kontaktná osoba:
Peter Konečný: Tel: 0918 110 501, e-mail: konecny@olo.sk
2. Čerpacia stanica centrála OLO a.s.
Objem nádrže:
20 000 l
Umiestnenie:
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
48o 10´ 16“ N, 17o 10´ 45.5“ E
Kontaktná osoba:
Rudolf Oroszi, tel: +421 917 767 140, e-mail: oroszi@olo.sk
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✓ Uchádzač zabezpečí priebežné napĺňanie nádrží skladových terminálov podľa potrieb
verejného obstarávateľa.
✓

Verejný obstarávateľ použije dodanú motorovú naftu ako palivo pre pohon vznetových
motorov svojich motorových vozidiel (nákladné a osobné motorové vozidlá, špeciálne
vozidlá, obslužné vozidlá a mechanizmy a pod.).

________________________________________________________________________________
3

